
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH NINH B!NH Dc 1p - Tir do - Hanh phñc 

S:  jq  I2O21IQD-UBND Ninh BInh, ngày 22 tháng 6 nàm 2021 

QUYET D!NH 
V vic phân cp, phân cong trách nhim quail i, bão trl và bão v 

kt cu hi tang giao thông di vói thrô'ng do thj trén dia bàn tnh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN T!NH NINH B!NH 

Can thLut T chi'c chInh quyn djaphu'o'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015, 

Can ci'r Lut tha doi, b sung mi5t so' diu cña Lu42t Td chi'c ChInh phñ 
và Lu2t Td ch&c chInh quyén djaphu'o'ng ngày 22 tháng 11 nàm 2019, 

Can ci2' Lu2t Quy hogch do thj ngày 17 tháng 6 nám 2009, 

Can ci Luat  Xáy dmg ngày 18 tháng 6 nám 2014; Luat tha ddi, bd 
sung mç3t so' diu cia Luat Xáy drng ngày 17 tháng 6 nám 2020, 

Can c& Luit Giao thông duông b5 ngày 13 tháng 11 nám 2008; 

Can ct Nghj djnh sO' 11/2010/ND-CF ngày 24 tháng 02 na/n 2010 cia 
ChInh phi Quy djnh quy djnh quán l và báo v kêt cdu hg tang giao thông 
dtrô'ng b5, Nghj djnh so 100/2013/ND-CP ngày 13 tháng 9 nám 2013 cla 
ChInh phü tha dOi, hO sung m5t so' diêu cia Nghj djnh sO 11/2010/ND-
CF ngày 24 tháng 02 nàm 2010 cia ChInhphz quy djnh v quán l3 và báo v 
ket câ'u hg tcng giao thông du'&ng b5, 

C!án  c& Thông tu' so' 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 nám 2015 cia 

Bó trithng Bó Giao thông Van  tái hu'ó'ng dan thzcc hin m5t sO' diêu cña Nghf 
djnh so 11/2010/ND-CF ngày 24 tháng 02 nám 2010 cia ChInhphi quy djnh 
quán l và báo v kêt cá'u hg to'ng giao thông dwàng bç5, 

Can cii' Thông tu' so' 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 nám 2017 
cia Bó tru'ó'ng Bó Giao thông Vgn tái tha ddi, hO sung mç3t sO diu cia Thông 
tu' so 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 nám 2015 cia Bó tru'O'ng Bó Giao 

thông van  tái huáng dan mat  so diu cza Nghj djnh so' 100/2013/ND-CF ngày 

13 tháng 9 nám 2013 cia ChInh phi tha dO'i, ho' sung mat 5á diu cia Nghj 

djnh sO' 11/2010/ND-CT ngày 24 tháng 02 näm 2010 cia ChInhphi quy djnh 
v quán lj và báo v ké't cá'u hci to'ng giao thông du'O'ng ha; 

Cän th Thông tu'só 37/2018/TT-BGTVTngày 07 tháng 6 nám 2018 cza 
Bó trtthng Bó Giao thông Van  tái quy djnh v quán lj, van hành, khai thác và 

báo trI cOng trinh du'&ng h, 



2 

Can ct' Thông ttr so' 3 5/201 7/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 nàm 2017 
cza Bó tru'Oiig Bó Giao thông Vgn tái tha ddi, bd sung m5t so' diu cza Thông 

tu' so' 50/2015/TT-BGTVTngày 23 tháng 9 nám 2015 cia Bó tru'óng Bó Giao 
thông Vçin tái hu'c'mg dJn thy'c hin m5t so' ã'iu cia Nghj djnh 

so' 11/2010/ND-CP ngày 24 tháng 02 nám 2010 cza ChInh phi quy djnh v 
quán l và báo v kIt cá'u hg tang giao thông dzthng bQi 

Theo d nghj cña Giám dlc So' Xáy dipig tgi Van ban so' 897/SXD-

PTDT ngày 27 tháng 4 näm 2021 v vic phân c4p, phán cong trách nhim 

quán l, báo trI và báo v kIt câ'u hg tang giao thông dói vO'i ththng dO thj trên 
dja bàn tinh Ninh BInh. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh phân cp, phân 
cong trách nhim quân 1, bào trI và bào v kt cu h. tng giao thông di vói 
dung do thj trên dja bàn tinh Ninh BInh. 

Diu 2. Hiu hic  thi hành 

Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tü ngày 01 tháng 7 näm 2021. 

Diêu 3. To chfrc thtrc hin 

Chánh Van phông 1Jy ban nhân dan tinh, Giám dc Cong an tinh, Giám 
dc các Sâ: Xây dirng, Giao thông VQtn tãi, K hoach và Du tu, Tài chInh, 
Tài nguyen và MOi truông, Cong Thrnmg, Thông tin và Truyn thông; Chü 

tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành ph và các t chirc, cá nhân có lien 
quan chju trách nhim thi hành Quy& djnh này./. 

Nii nhân: 
-NhixDiêu3; 
-BXaydrng; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- C%lc Kiêm tra VBQPPL- Bô Tu pháp; 
- Cong báo tinh; 
- Lisu: VT, cácVP. 

TM. UY BAN NIIAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 

 

Nguyen Cao So'n 



NHAN DAN 
INH BINH 

CQNG HOA xA HQI cmj NGHIIA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

QUY DNH 
Phân cap, phân cong trách nhim quãn 1, bão trl và bão v 

kt cu hi tang giao thông di vôi thrông do thi trên dja bàn tinh Ninh BInh 
(Kern theo Quylt djnh so' // /2021/QD-UBND ngày z2tháng 6 nárn 2021 

cüa U ban nhân dan tinh Ninh BInh) 

Chirong I 
QUY D!NH  CHUNG 

Diu 1. Phim vi diu chinh 

Quy djnh nay quy djnh phãn cp, phãn cong trách nhim quãn 1, bào trI 
và bão v k& cu ha tang giao thông d& vOi dung do thj trên dja bàn tinh Ninh 
BInh. 

Diu 2. 01i tirçrng áp diing 

Quy djnh nay áp dung di vâi các t chüc, cá nhân có lien quan dn 
boat dng quàn l, bão trI và bão v kt cu h. tang giao thông di vói dtthng 
dO thj trên dja bàn tinh Ninh BInh. 

Chirong II 
PIIAN cAp, PHAN CONG TRACH NHIM QUAN LY 

Diu 3. Phân cp quãn I, bão trI kt cu h tang giao thông dir?rng 
do thj 

1. S& Giao thông Vn tâi quàn l, bão trI kt cu h tang giao thông 
dumg dO thj ctM vói các tuyn dixing tinh, dumg quc 1 duqc c.p có thrn 
quyn giao quail l di qua do thj và quàn 1 các tuyn du?mg do thj khác khi 
duçic UBND tinh giao. 

2. UBND các huyn, thành ph (sau day gi chung là UBND cp 
huyn) quàn l, bão trI kk cu ha thng giao thông các tuyn duô'ng ph chInh 
do thj, dis&ng ph gom do thj thuc phm vi dja bàn quán l. Di vói UBND 
thành ph Ninh BInh, ngoài vic thirc hin quân 1 du?ing do thj theo quy 
djnh nay con thirc hin quãn 1 duOng do th theo quy ch quân l do thj thành 
ph Ninh BInh. 
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3. UBND các phix&ng, thj tr.n (sau day gi chung là UBND cp xâ) 
quail l, bào trI kt cu ha thng giao thông các tuyn &rng ph ni b dirc 
giao thuc phm vi ctja bàn quân l. 

A A A • A A Then 4. Phan cong trach nhiçm quan ly, bao tn va bao vç ket can h 
tang giao thông di vói du*ng do thl 

1. SäXaydrng 

a) Th%rc hin chüc näng quail l v quy hoach trên dja bàn toàn tinh, 
thm djnh cong trInh giao thông trong do thj theo quy djnh tth cong trInh 
duông s.t dO thj, cu vuqt song, dung quc 1, dithng tinh qua do thj; 

b) Huàng dn các t chüc, cá nhân có lien quan trong vic xác djnh 
hành lang an toàn dithng do thj theo quy hoach  di.rcic cp có thm quyn phé 
duyt; 

c) Phi hçip vâi các Sâ, ban, ngành và các th chcrc, cá nhân có lien quan 
trong vic quail l, bão trI và bào v kt cu h tng giao thông dithng do thj, 
xir l các hành vi vi pham v hành lang an toàn &rng do thj theo thm quyn 
và theo các quy djnh cüa pháp lut; 

2. Sâ Giao thông Vn tâi 

a) Hithng dn UBND cp huyn thçrc hin cong tác quán l, bão trI và 
báo v kt cu ha tng giao thông các tuyn ththng do thj thuc pham vi dja 
phucing quán 1; 

b) Kim tra, thanh tra vic thirc hin các quy djnh cüa pháp lut v quán 
l, bão trI và bào v cOng trInh giao thông dizông do thj thuc pham vi qun l; 

c) Phi hçp vói UBND cp huyn thirc hin cOng tác theo dôi, kim tra 
k& dtu ha tang giao thông dung do thj thuc pham vi quãn l d dam bão 
duy trI tInh trng k5 thut cu duäng, bão dam giao thông thông su&; 

d) Phi hqp v6i các ngành, các cp và các do'n vj lien quan tuyên 
truyn, ph bin, giáo dçic pháp lut v quãn l, bâo tn và bâo v kt cu ha 
tng giao thông dithng do thj; 

d Kjp thai báo cáo và phi hp vói các ca quan có thm quyn xü 15' 
các trung hqp ln, chim, si diing trái phép pham vi bâo v kt cu ha tng 
giao thông dithng do thj, giài tOa các cong tnmnh trong pham vi bão v kt c.0 
ha tng giao thông dithng do thj thuc phm vi qun 15'; 

e) C.p, thu hi Giy phép thi cOng, dInh chi hoat dng gay mt an toàn 
giao thông, an toàn cOng trInh &rng do thj và v sinh mOi tri.thng trong pham 
vi bâo v kt cu ha tng giao thông du&ng dO thj di vói các tuyn dthng do 
thj thuc phm vi quán 15'; 
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Xây dirng k hoach, th chirc, kim tra thrc hin cong tác phông 
chng liit bâo và khác phiic hu hông cong trInh duông do thj do thiên tai, djch 
hça gay ra di vói các tuyn du?ng do thj thuc phm vi quail l; 

g) Báo cáo djnh k' hoc dOt  xut BO Giao thông Vn tãi, UBND tinh v 
cong tác quãn 1, bão trI và bâo v kt cu ha tng giao thông dthng do thj 
trén dja bàn tinh. 

3. Sâ K hoach và DAu tu chU trI, phi hqp vói các don vj có lien quan 
tham mixu, d xut báo cáo UBND tinh k hoach phân b vn ngân sách cp 
tinh d thirc hin cOng tác quãn 1, báo trI và báo vO kt cu ha tang giao 
thông du?ing do thj. 

4. Sâ Tài chInh 

a) Hang näm can cü vào khá näng can di cüa ngân sách tinh, chü trI 
phi hqp vâi các s, ngành có lien quan tham mixu UBND tinh b trI vn h 
trq thirc hin cong tác quán l, bäo trI, báo vO kt cu ha tng giao thông 
duing do thj và giái tOa hành lang an toàn duô'ng do thj theo quy djnh; 

b) Huâng dn, kim tra vic quãn l, si~ d%ing ngun vn thirc hin 
cong tác quán l, bão trI và bào v kát c.0 ha tang giao thông dung do thj 
và giãi tOa hành lang an toàn dithng do thj cUa dja phixcing có hiu qua, 
dñng miic dIch; 

5. Si Tài nguyen và MOi tnthng phi hçip vói các sâ, ban, ngành, 
UBND cp huyn và các dn vj có lien quan trong viOc quàn 1, bào v kt 
cu ha tng giao thông &thng do thj và huâng dn vic kháo sat, do dac,  phân 
loai, si'r dng d.t hành lang an toàn duông do thj theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

6. Sâ Cong Thuang thu trI, phi hqp vói Sâ Xây dirng và các Ca quan 
dan vj có lien quan huàng dn thirc hin vic xây dirng h thng tram  xäng 
du và các cong trInh din dcc theo di.thng do thj phãi tuân thu các quy 
djnh v quail 15', báo v kt cu ha tng giao thông dung do thj, an toàn lithi 
din và an toàn giao thông. 

7. Cong an tinh 

a) Chi dao,  hu&ng dn 1irc luqng kim tra, xü 15' vi phm pháp lut v 
bâo v kt cu ha tng giao thông dung dO thj theo thrn quyn; 

b) Phi hçp vñ Sâ Giao thông V.n tái, UBND các cp thrc hin chi'rc 
näng quân l nhà nu6c v bào tn và bào v k& c.0 ha tng giao thông dung do 
thj, xü 15' các hành vi 1k chim hãnh lang an toãn &thng do thj theo quy djnh. 

8. UBND cp huyn 
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a) Thng kê danh mi1c, dt s hiu các tuyn du?ing phi chInh do thj 
thuc dja bàn quân 15' trInh UBND tinh xem xét quy& djnh d thun tin trong 
cong tác quân 15', bâo trI và bão v; 

b) Phãn loai th các tuyn dix?mg do thj trên dja bàn cp huyn 
(du?mg ph chInh do thj, duông ph gom do thj và duông ph ni b theo tiêu 
chun lam ca s& xác djnh ca quan quân 15', bào trI theo phân cp tai  Diu 3 
quy djnh nay; 

c) Thirc hin cong tác quãn 15', bâo trI và bão v kt cu ha t.ng giao 
thông dithng do thj thuc phm vi quàn 15'; 

d) B trI ngân sách hang nàm d thrc hin thu&ng xuyên cOng tác quãn 
15', bào trI và bâo v k& c.0 ha tang giao thông du&ng do thj thuc pham vi 
quân 15'; 

d) T chüc tuyên truyn, ph bin và giáo dic nhân dan các quy djnh v 
pham vi d.t dành cho dithng do thj, bào v k& cu h tng giao thông dtr&ng 
dôthj; 

e) Phi hp vói các dn vj lien quan thijc hin các bin pháp bão v kt 
cu ha tng giao thông duing do thj trên dja bàn (quán 15', s1r diing dt trong 
và ngoài hành lang an toàn du?mg do thj theo quy djnh cüa pháp 1u.t); t chtrc 
thanh tra, kim tra và xr 15' kjp thii các tru&ng hqp 1n, chim, si'r d%ing trái 
phép dt hành lang an toàn du&ng dO thj theo thm quyn lien quan dn 
dumg do thj trên dja bàn quân 15'; 

f) Chü trI, xây dimg k hoach và t chirc thirc hin các bin pháp bào v 
hãnh lang an toàn dumg do thj, cOng tác giái tôa, cuO'ng ch vi phm, si'r dimg 
trái phép hãnh lang an toàn du?mg do thj thuc pham vi quân 15'; 

g) Huy dng 1c luvng, 4t tir, thit bj d báo v cong trInh, kjp th?ii 
khc phiic hu hông cOng trInh du&ng do thj do thiên tai, djch hça gay ra 
khoi phiic và dam bâo giao thông thông su& trên dja bàn; 

h) Thc hin chüc nàng quàn 15' v quy hoach và k hoach  nâng c.p, cái 
tao, bâo trI kt cu ha tang giao thông du&ng do thj trén dja bàn quán 15'; 

i) Chi dao  UBND cp xã thrc hin các quy dnh quàn 15', bâo trI, bào v 
kt c.0 h tang giao thông dung do thj và dung ph ni b thuc dja bàn 
quail 15' cp xã; 

k) Báo cáo djnh k5' ho.c dt xut v UBND tinh (qua S& Giao thông 
Vn tâi) trong cOng tác quail 15', báo trI và bâo v k& cu ha t.ng giao thông 
duông do thj trén dja bàn quàn 15'. 

9. UBND cp xã 
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a) Thrc hin cong tác quán l, báo trI và báo v kt cu ha tang giao 
thông dizô'ng ph ni b thuc dja bàn ducic giao quãn 1; 

b) Phi hçip vâi &in vj quàn l dithng do thj, thanh tra giao thông và 
các 1irc luçing lien quan kim tra, 1p biên bàn và xü l kjp thai các hành vi 
pham ln chim, sir diing trái phép dt hành lang an toàn dix?mg do thj; tham 
gia cong tác giãi tóa, cixong ch vi pham hành lang an toàn ththng do thj; 

c) Tuyén truyn, ph bin dn các tng l&p nhân dan các quy djnh v 
pham vi dt dành cho dithng do thj, bâo v k& cu ha tng giao thông dithng 
dôthj; 

d) Huy dng lire luqng, 4t tix, thi& bj d bào v cong trmnh, kjp th?ñ 
khOi phiic giao thông khi bj thiên tai, djch hça các tuyn dixmg thuc pham vi 
quãn l; 

d) Báo cáo djnh k' (hoe dt xut) gui UBND cp huyn v cong tác 
quail l, bào trI và bâo v k& cu ha tng giao thông di.rông ph ni b thuc 
dja bàn duçic giao quán l. 

10. Vic báo trI, bào v k& cu ha t.ng giao thông duông do thj duqc 
thirc hin Nghj djnh s 1 1/2010/ND-CP ngày 24/02/20 10, Nghj djnh s 
100/2013/NID-CP ngày 13/9/2013 cüa ChInh phü; Thông tu s 50/2015/TT-
BGTVT ngày 23/9/2015, Thông tu s 37/201 8/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 
và Thông tu s 13/2020/TT-BGTVT ngày 29/6/2020 cUa B tnthng B Giao 
thông 4n tãi. 

Chirong III 

TO CHU'C TH1Jt HIN 
.A Dieu 5. To chirc thirc hiçn 

1. Giao Sâ Xây drng chU trI, phi hçip vói các sO, ban, ngành, UBND 
các huyn, thành ph và các dcm vj Co lien quan t chirc huàng dn thrc hin 
Quy& djnh nay. 

2. Thu trithng các sà, ban, ngành, Chu tjch UBND các huyn, thãnh 
ph& ChU tjch UBND các xã, phithng, thj trn cO trách nhim trin khai thirc 
hin theo Quyk dnh nay. 

3. Trong qua trInh thirc hin, tmng hcip các van bàn quy phm pháp 
lut duçc vin dn tai  Quy djnh nay duqc sua di, b sung hoc thay th thI 
áp diing các van bàn sàa di, b sung ho.c thay th; nu có vtn d phát sinh 
cn b sung, diu chinh, các co quan, th chuc và Ca nhân có lien quan có 'r 

kin bng van bàn gui v S Xây drng nghiên cüu, xem xét thng hp, d xut 
Uy ban nhân dan tinh diu chinh cho phü hçip./. 
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